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 شناسان در بیان حس، عقل، قلب، تاریخ و ... روش مرسوم و مشهور معرفت
 عنوان ابزارهای شناخت با هیچ مبنای عقلی و نقلی انطباق ندارد.به

 توان ای برای تشخیص و شناخت است که گر چه مینفس انسان دارای قوه
گوناگون و با اصطالحات و مراتب مختلف مورد توجه قرار های آن را از جنبه

 گذاریم.داد، اما در واقع، بیش از یک حقیقت نیست که ما نام آن را عقل می

 های قبلی، درستی یا نادرستی کار عقل این است که با تکیه بر آگاهی
 د.کندهد و درباره بایدها و نبایدهایی حکم میهای جدید را تشخیص میآگاهی



 یروی عقل جز در بدیهیات اولیه منبعی برای شناخت نیست و نیازمند منبع یا ن
تواند دست آورد. این منبع میهای جدید را از آنجا بهمنابعی است تا آگاهی

 طبیعت یا ماوراء طبیعت باشد.

 عنوان ابزار شناخت طبیعت، بدون تحلیل و تأیید عقل حواس انسان به
یجاد کند. پس در معرفت به طبیعت، این عقل تواند شناختی برای او انمی

کند و حس تنها ابزاری برای گیرد و شناخت پیدا میاست که معیار قرار می
 دریافت و انتقال آگاهی از طبیعت است.

 هایی درونی است که از طریق دل های انسان از ماوراء طبیعت، تجربهدریافت
 گیرد.مورد قضاوت قرار می گردد وشود و با عقل درک میبرای او آشکار می

  
 عنوان یک بخش، یک ابزار یا یک منبع جا از عقل بهدر قرآن کریم هیچ

های جا افعال تعقل و افعال واژهمیان نیامده، بلکه همهشناخت سخن به
کار رفته و به این ترتیب، شناخت و معرفت به حقیقت و خود مترادف با آن به

 آدمی نسبت داده شده است.

 بار( ۴۹عقل ) ماده 

  ْ٢٤٢﴿البقرة:  تَعْقِلُونَكَذََٰلِكَ یُبَی ِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُم﴾ 

 ( ۱۸ماده فکر )بار 

  ْ٢١٩﴿البقرة:  تَتَفَكَّرُونَ كَذََٰلِكَ یُبَی ِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآیَاتِ لَعَلَّكُم﴾ 

 ( ۲۷ماده شعر )بار 

 َعُرُونَلَّاتَشْب یل  اللَّـهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَـَٰكِن وَلَا تَقُولُوا لِمَن یُقْتَلُ فِي س 
 ﴾١٥٤﴿البقرة: 

 ( ۲۰ماده فقه )بار 



  ِوَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآیَات
 ﴾٩٨﴿األنعام:  یَفْقَهُونَلِقَوْمٍ 

 نیز از همین جنس است و به همین معنی « دری»و « رذک»هایی چون: ماده
 کار رفته است.در قرآن به

  
 عنوان ابزارهای به« أفئدة»و « أبصار»و « سمع»صراحت از قرآن کریم بارها به

 شناخت یاد کرده است.

 ند ااند و تصور کردهدرستی توضیح ندادهمعموالً مفسران این آیات را به
 ابزارها یا منابع شناخت در این آیات ذکر شده است.تنها برخی از 

  ْوَ السَّمْعَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  لَاتَعْلَمُونَوَاللَّـهُ أَخْرَجَكُم مِِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم 
 ﴾٧٨لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿النحل:  الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصَارَ

  ِكُلُّ أُولَـَٰئِكَ كَانَ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَإ نَّ  عِلْمٌوَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ ب ه 
 ﴾٣٦عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿اإلسراء: 

  ُلِیلًا قَ الْأَفْئِدَةَوَ  الْأَبْصَارَ وَ  السَّمْعَثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُم
 ﴾٩مَّا تَشْكُرُونَ ﴿السجدة: 

  َقَلِیلًا مَّا تَشْكُرُونَ  الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصَارَ  وَ السَّمْعَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ وَهُو
 ﴾٧٨﴿المؤمنون: 

  ْفَمَا  دَةًأَفْئِ  وَ أَبْصَارًا وَ سَمْعًاوَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِیمَا إ ن مَّكَّنَّاكُمْ فِیهِ وَجَعَلْنَا لَهُم
مِِّن شَيْءٍ إ ذْ كَانُوا  أَفْئِدَتُهُموَلَا  أَبْصَارُهُمْا وَلَ سَمْعُهُمْأَغْنَىَٰ عَنْهُمْ 

هِ وَحَاقَ ب ه م مَّا كَانُوا ب هِ یَسْتَهْز ئُونَ ﴿األحقاف:   ﴾٢٦یَجْحَدُونَ ب آیَاتِ اللَـّ

  ُقَلِیلًا مَّا  الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصَارَ وَ السَّمْعَقُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُم
 ﴾٢٣تَشْكُرُونَ ﴿الملك: 



 کند نیز از همین سه ابزار معرفت آیاتی که موانع معرفت را معرفی می
 گوید:سخن می

  َٰغِشَاوَةٌ وَلَهُمْ  أَبْصَار هِمْوَعَلَىَٰ  سَمْعِه مْوَعَلَىَٰ  قُلُوب ه مْخَتَمَ اللَّـهُ عَلَى
 ﴾٧عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴿البقرة: 

  َلَّا یَفْقَهُونَ ب هَا  قُلُوبٌ كَثِیرًا مِِّنَ الْج ن ِّ وَالْإ نس  لَهُمْ  وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّم
لَّا یَسْمَعُونَ ب هَا أُولَـَٰئِكَ كَالْأَنْعَام   آذَانٌلَّا یُبْصِرُونَ ب هَا وَلَهُمْ  أَعْیُنٌوَلَهُمْ 

 ﴾١٧٩بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَـَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿األعراف: 

 َوَأُولَـَٰئِكَ هُمُ أَبْصَار هِمْوَ  سَمْعِه مْوَ  قُلُوب ه مْالَّذِینَ طَبَعَ اللَّـهُ عَلَىَٰ  أُولَـَٰئِك 
 ﴾١٠٨الْغَافِلُونَ ﴿النحل: 

  َٰوَ سَمْعِهِوَخَتَمَ عَلَىَٰ  عِلْمٍأَفَرَأَیْتَ مَن  اتَّخَذَ إ لَـَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّـهُ عَلَى 
غِشَاوَةً فَمَن یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اللَّـهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ  بَصَر هِ وَجَعَلَ عَلَىَٰ قَلْب هِ

 ﴾٢٣﴿الجاثیة: 

  ْعُونَ یَسْمَ آذَانٌیَعْقِلُونَ ب هَا أَوْ  قُلُوبٌأَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْض  فَتَكُونَ لَهُم
وَلَـَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور  ﴿الحج:  الْأَبْصَارُب هَا فَإ نَّهَا لَا تَعْمَى 

٤٦﴾ 

  اگر به مقدماتی که بیان شد دقت کنیم و تعقل را عامل شناخت و طبیعت و
ماوراء طبیعت را منبع شناخت بدانیم، انحصار ابزارهای شناخت در این 

 شود. زیرا:سه عنوان روشن می

 که به دو بخش تقسیم  یابی ما به طبیعت حواس ماست.راه دست
 شود:می

 سمع»آوریم: دست میآنچه غیر مستقیم از طبیعت به» 

 که شامل همه « أبصار»آوریم: دست میآنچه مستقیم به
 شود.حواس می



 که همان « أفئدة»های ماوراء طبیعت: یابی به تجربهراه دست
 قلب یا دل است.

 


